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Lijstt van verdragen, wetgeving en 
overheidsdocumentenn (incl. EG) 

gerangschiktgerangschikt van nieuw naar oud 

INTERNATIONAAL L 

Verdragen Verdragen 
IL OO Verdrag no. 180: Verdrag betreffende de werktijden van zeevarenden en de 
bemanningg van zeeschepen, Genève 22 oktober 1996 Trb. 1997, 219. 
EVEX:: Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging 
vann beslissingen in burgerlijke en handelszaken, Lugano 16 september 1988 Trb. 
198,, 58. Toelichtend rapport opgesteld door Jenard en Möller opgenomen in 
CECLDD Series 1990. 

Haagss Erfrechtverdrag: Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op erfopvol-
ging,, Den Haag 1 augustus 1980 Trb. 1994, 49 (Nederlandse tekst Trb. 1994, 168). 
IL OO Verdrag no. 154: Verdrag betreffende de bevordering van het collectief onder-
handelen,, Genève 19 juni 1981 Trb. 1981, 242 (Nederlandse tekst Trb. 1982, 99; 
aanvullendee ratificaties Trb. 1997, 209). 

Weenss Koopverdrag: Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale 
koopovereenkomstenn betreffende roerende zaken, Wenen 11 april 1980 Trb. 1981, 
1844 (Nederlandse tekst Trb. 1986, 61). 

 Haags vertegenwoordigingsverdrag: Verdrag betreffende het toepasselijke recht op 
vertegenwoordiging,, Den Haag 14 maart 1978 Trb 1987, 138. 

 VN Zeerechtconventie 1982: Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht 
vann de Zee, Montego Bay 10 december 1982 Trb. 1983, 83 (Nederlandse tekst 
1984,, 55). 
Overeenkomstt inzake het recht dat van toepassing is op geslachtsnamen en voor-
namen,, München 1980 Trb. 1981, 72. 
Verdragg inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime, 
Denn Haag 14 maart 1978 Trb. 1988, 130. 

 Europees verdrag inzake de sociale zekerheid van 14 december 1972 Trb. 1976, 
4544 en 158; Trb. 1977, 35. 
IL OO Verdrag no. 147: Verdrag betreffende de minimumnormen op koopvaardij-
schepen,, Genève 29 oktober 1976 met protocol van 22 oktober 1996 Trb. 1997, 
220. . 
Verdragg inzake de wet die van toepassing is op onderhoudsverplichtingen, Den 
Haagg 2 oktober 1973, Trb. 1974, 86 
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Verdragg inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg, 
Denn Haag 4 mei 1971 Trb 1971, 118. 

 AETR: Europese overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanning 
vann motorvoertuigen in het internationale vervoer over de wet, Genève 1 juli 1970 
Trb.. 1972, 97; laatstelijk gewijzigd bij Trb. 1994, 163. 

 Overeenkomst inzake wettiging door huwelijk, Rome 10 september 1970, Trb. 
1972,61. . 
Associatieverdragg EEG - Tunesië van 25 april 1976 PB EG 1978 L 265/2. 

 Associatieverdrag EEG - Algerije van 26 april 1976 PB EG 1978 L 263/2. 
 Associatieverdrag EEG - Marokko van 27 april 1976 PB EG 27 september 1978 L 

264/2. . 
 Associatieverdrag EEG - Joegoslavië PBEG 1983 L 41/2. 
 Internationaal Verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten, New York 19 

decemberr 1966 Trb. 1969, 99 (Nederlandse tekst Trb. 1978, 177). 
 International Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, New York 

199 december 1966 Trb. 1969, 100 (Nederlandse tekst Trb. 1978, 178). 
 Weens verdrag inzake consulaire betrekkingen 24 april 1963 Trb. 1965, 40 (Neder-

landsee tekst Trb. 1981, 143). 
 Weens verdrag inzake diplomatiek verkeer 18 april 1961 Trb. 1962, 101 (Neder-

landsee tekst Trb. 1962, 159). 
 Europees Sociaal Handvest, Turijn 18 oktober 1961 Trb. 1961, 90 (Nederlandse 

tekstt Trb. 1962, 3). 
 Haags Kinderbeschermingsverdrag 1961: Verdrag betreffende de bevoegdheid der 

autoriteitenn en de toepasselijke wet inzake de bescherming van minderjarigen, Den 
Haagg 5 oktober 1961 Trb. 1968, 101. 

 Associatieverdrag EEG-Turkije Ankara 2 september 1963 PB EG 29 december 
19644 met aanvullend protocol van 23 november 1970 PB EG 1972 L 293/1. 
Verdragg nopens de wet welke op alimentatieverplichtingen jegens kinderen toepas-
selijkk is, Den Haag 24 oktober 1956. Trb. 1956, 144 (Nederlandse tekst Trb. 
19959,, 20). 

 EVRM: Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden,, Rome 4 november 1950. Trb. 1951, 154; Nederlandse tekst Trb 1990, 
156;; diverse malen gewijzigd; herziene vertaling Trb. 1990, 156. 

 ILO Verdrag nr. 98: Verdrag betreffende de toepassing van de beginselen van het 
rechtt zich te organiseren en collectief te onderhandelen, Genève 1 juli 1949 Trb. 
1972,, 105 (Nederlandse tekst Trb. 1979, 79). 

 ILO Verdrag nr. 94: Verdrag betreffende bepalingen ter regulering van arbeids-
voorwaardenn (overheidscontracten), Genève 29 juni 1949 Stb. 1951, 541 (Neder-
landsee tekst Trb. 1951, 31) UNTS deel 138 blz 208. 

OverigOverig materiaal 
 Besluit van de ACS-EEG Raad van ministers van 29 maart 1990 tot vaststelling en 

toepassingg van de algemene voorschriften, de algemene voorwaarden en de 
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procedurevoorschriftenn voor bemiddeling en arbitrage inzake uit de door de com-
missiee beheerde middelen van het Europees ontwikkelingsfonds gefinancieerde 
overeenkomstenn voor werken, leveringen en diensten PB EG 1990 L 382/1. 

 Besluit van de Associatieraad EG/Turkije nr. 1/80 van 19 september 1980. 
-- ILO Recommendation no. 91 - Collective agreements recommendation 1951. 

COMMUNAUTAIR R 

 Verdrag van Amsterdam 2 oktober 1997 PB EG 1997 C 340 Trb. 1998, 11. 
Gemeenschapshandvestt van sociale grondrechten van de werkenden, aangenomen 
doorr de staatshoofden en regeringsleiders van de Lid-Staten van de Europese 
gemeenschap,, in vergadering bijeen te Straatsburg op 8 en 9 december 1989, uit-
gegevenn door de Commissie van de Europese Gemeenschappen, Bureau voor of-
ficiëlee publikaties der EG - Luxemburg 1990. 

 EVO: Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeen-
komst,, Rome 19 juni 1980 PB EG 1980 L 266/1. 
Toelichtendd rapport bij het EVO opgesteld door Giuliano en Lagarde PB EG 1980 
CC 282. 

 EEX: Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van 
beslissingenn in burgerlijk en handelszaken, Brussel 27 september 1968 Trb. 1969, 
1011 onder andere gewijzigd bij het Verdag van San Sebastian van 26 mei 1989 
Trb.Trb. 1989, 142. 
Toelichtendd rapport bij het Verdrag van San Sebastian opgesteld door Almeida 
Cruz,, Desantes Real en Jenard PB EG 1990 C 189. 
Voorontwerpp van een verdrag nopens de wetten die van toepassing zijn op verbin-
tenissenn uit overeenkomst en op non-contractuele verbintenissen NVIR 1975, 129. 

Verordeningen Verordeningen 
 2001/83 van 2 juni 1983 tot wijziging en bijwerking van Verordening (EEG) nr. 

1408/711 betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op werk-
nemerss en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeen-
schapp verplaatsen en van Verordening (EEG) nr. 574/72 tot vaststelling van de 
wijzee van toepassing van Verordening (EEG) nr. 1408/71 PB EG 1983 L 230/6-
210. . 

 4055/86 van de Raad van 22 december 1986 houdende toepassing van het beginsel 
vann het vrij verrichten van diensten op het zeevervoer tussen de Lid-Staten onder-
lingg en tussen de Lid-Staten en derde landen. PB EG 1986 L 378/1. 
3820/855 van de Raad van 20 december 1985 tot harmonisatie van bepaalde 
voorschriftenn van sociale aard voor het wegvervoer. PB EG L 370/1. 

 1408/71: geconsolideerd bij Vo 2001/83. 
 1612/68: Verordening van de Raad van 15 oktober 1968 nr. 1612/68 PB EG 1968 

LL 257/2 gewijzigd bij o.a. Vo 312/76 PBEG 1976 L 39/2. 
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Richtlijnen Richtlijnen 
1999/63/EGG van de Raad van 21 juni 1999 inzake de overeenkomst betreffende de 
organisatiee van de arbeidstijd van zeevarenden, gesloten door de Associatie van 
rederss van de Europese Gemeenschap (ECSA) en de Federatie van de bonden voor 
hett vervoerspersoneel in de Europese Unie (FST) PB EG 1999 L 167/33. 
98/59/EGG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wet-
gevingenn van de lidstaten inzake collectief ontslag PB EG 1998 L 225/16; vervan-
gingg van Richtlijn 75/129/EEG van de Raad van 17 februari 1975 betreffende de 
aanpassingg van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag PB EG 
19755 L 48/29 laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 92/56/EEG PB 1992 L 245/3. 

 98/50/EG PB EG 1998 L 201/88: wijziging van Ri 77/187/EEG PB EG 1977 L 
61/26. . 

 97/81/EG van de Raad van 15 december 1997 betreffende de door de Unice, het 
CEEPP en het EVV gesloten raamovereenkomst inzake deeltijdarbeid PB EG 1998 
LL 14/9. 

-- 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betref-
fendee de detachering van werknemers met het oog op het verlenen van diensten PB 
EGG 1997 L 18/1. 

-- 96/34/EG van de Raad van 3 juni 1996 betreffende de door de UNICE, het CEEP 
enn het EVV gesloten raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof PB EG 1996 L 
145/4. . 

 96/26/EG van de Raad van 29 april 1996 inzake de toegang tot het beroep van 
ondernemerr van goederen-, respectievelijk personenvervoer over de weg, nationaal 
enn internationaal, en inzake de wederzijdse erkenning van diploma's, certificaten en 
anderee titels ter vergemakkelijking van de uitoefening van het recht van vrije ves-
tigingg van bedoelde vervoerondernemers. PB EG 1996 L 124/1. 

 95/21/EG van de Raad van 19 juni 1995 betreffende de naleving, met betrekking 
tott de schepen die gebruik maken van havens in de Gemeenschap en varen in de 
onderr de jurisdictie van de Lid-Staten vallende wateren, van internationale normen 
opp het gebied van de veiligheid van schepen, voorkoming van verontreiniging en 
leef-- en werkomstandigheden aan boord (havenstaatcontrole) PB EG 1995 L 157/1. 

 94/45/EG van 22 september 1994 inzake de instelling van een Europese onder-
nemingsraadd of van een procedure in ondernemingen of concerns met een com-
munautairee dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers PB EG 
19944 L 254/64 met wijzigingen in PB EG 1998 L 10/22. 

 94/33/EG van de Raad van 22 juni 1994 betreffende de bescherming van jongeren 
opp het werk PB EG 1994 L 216/12. 

 93/104/EG van de raad van 23 november 1993 betreffende een aantal aspecten van 
dee organisatie van de arbeidstijd PB EG 1993 L 307/18. 

 93/96/EEG van de Raad van 29 oktober 1993 inzake het verblijfsrecht voor studen-
ten.. PB EG 1993 L 317/59. 
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93/38/EEGG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende de coördinatie van de 
proceduress voor het plaatsen van overheidsopdrachten in de sectoren water- en 
energievoorziening,, vervoer en telecommunicatie PB EG 1993 L 199/84. 
93/37/EEGG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende de coördinatie van de 
proceduress voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van 
werkenn PB EG 1993 L 199/54. 
93/36/EEGG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende de coördinatie van de 
proceduress voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen PB EG 
19933 L 199/1. 
93/13/EEGG van de Raad van 5 april 1993 betreffende oneerlijke bedingen in con-
sumentenn overeenkomsten PB EG 1993 L 95/29. 
92/99 l/EEG van de Raad van 3 november 1992 betreffende minimumvoorschriften 
terr verbetering van de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van 
werknemerss in de winningsindustrieën die delfstoffen winnen met behulp van 
boringenn (elfde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 
89/399 l/EEG). 
92/57/EEGG van de Raad van 24 juni 1992 betreffende de minimumvoorschriften 
inzakee veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen (achtste 
bijzonderee richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/39l/EEG). 
92/55 l/EEG van de Raad van 18 juni 1992 betreffende een tweede algemeen stelsel 
vann erkenning van beroepsopleidingen, ter aanvulling van Richtlijn 89/48/EEG PB 
EGG L 209/25. 
89/48/EEGG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel 
vann erkenning van hoger-onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten 
minstee drie jaar worden afgesloten. 
92/50/EEGG van de Raad van 18 juni 1992 betreffende de coördinatie van de 
proceduress voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor dienstverlening, PB EG 
19922 L 209/1. 
92/29/EEGG van de Raad van 31 maart 1992 betreffende de minimumvoorschriften 
inzakee veiligheid en gezondheid ter bevordering van een betere medische hulpver-
leningg aan boord van schepen PB EG 1992 L 113/19. 
91/533/EEGG van de raad van 14 oktober 1991 betreffende de verplichting van de 
werkgeverr de werknemer te informeren over de voorwaarden die op zijn arbeids-
overeenkomstt of -verhouding van toepassing zijn, PB EG 1991 L 288/32. 
90/619/EEG,, Tweede Richtlijn van de Raad van 8 november 1990 tot coördinatie 
vann de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe 
levensverzekeringsbedrijf,, tot vaststelling van de bepalingen ter bevordering van de 
daadwerkelijkee uitoefening van het vrij verrichten van diensten en houdende wij -
zigingg van Richtlijn 79/267/EEG PB EG 1990 L 330/50. 
90/365/EEGG van de Raad van 28 juni 1990 betreffende het verblijfsrecht van 
werknemerss en zelfstandigen die hun beroepswerkzaamheid hebben beëindigd. PB 
EGG 1990 L 180/28. 
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 90/364/EEG van de Raad van 28 juni 1990 betreffende het verblijfsrecht PB 1990 
LL 180/26. 

 89/440/EEG van 18 juli 1989 tot wijziging van Richtlijn 71/305/EEG betreffende 
dee coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor 
dee uitvoering van werken PB EG 1989 L 210/1; vervangen door Ri 93/37/EEG. 

 89/391/EEG van de raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van 
maatregelenn ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid 
vann de werknemers op het werk, PB EG 1989 L 183/1. 

 88/357/EEG, Tweede Richtlijn van de Raad van 22 juni 1988 tot coördinatie van 
dee wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe verzekerings-
bedrijf,, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, tot vaststelling van 
bepalingenn ter bevordering van de daadwerkelijke uitoefening van het vrij verrich-
tenn van diensten en houdende wijziging van Richtlijn 73/239/EEG PB 1988 L 
172/1. . 
77/187/EEGG van de Raad van 14 februari 1977 inzake de onderlinge aanpassing 
vann de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende het behoud van rechten van de 
werknemerss bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan 
PBB EG 1977 L 61/26. 

 75/129/EEG van de Raad van 17 februari 1975 betreffende de aanpassing van de 
wetgevingenn van de Lid-Staten inzake collectief ontslag PB EG 1975 L 48/29, 
gewijzigdd bij Ri 92/56/EG PB EG 1992 L 245/3; vervangen door Ri 98/59/EG. 

 71/305/EEG van de Raad van 26 juli 1971 betreffende de coördinatie van de 
proceduress voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van 
werkenn PB EG 1971 L 185/5, gewijzigd bij Ri 89/440/EEG; vervangen door Ri 
93/37/EEG. . 

Commissiedocumenten Commissiedocumenten 
(1999)) 220def. Voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de 
bevoegdheidd en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijks-
zakenn en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid voor gemeenschappelijke 
kinderenn d3h2.4.3 - 247 

 (1998)662def. 
(1998)) 143def. Mededeling van de Commissie van 11 maart 1998, De overheidsop-
drachtenn in de Europese Unie. 
(1998)) 251def. Voorstel voor een richtlijn betreffende de voorwaarden inzake de 
bemanningg van schepen die geregelde personenvervoers- en veerdiensten tussen de 
lidstatenn verrichten. 
(94)) 300def. Voorstel van de Commissie van 8 september 1994 voor een Richtlijn 
vann de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-
Statenn betreffende het behoud van rechten van de werknemers bij overgang van 
ondernemingen,, vestigingen of onderdelen daarvan. PB EG 1994 C 274/10. 
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(93)) 225def. Gewijzigd voorstel van de Commissie van 16 juni 1993 voor een 
richtlij nn van de Raad betreffende de detachering van werknemers met het oog op 
hett verlenen van diensten PB EG 1993 C 187/5. 

 (91) 230def. Voorstel van de Commissie van 1 augustus 1991 voor een richtlijn 
vann de Raad betreffende de detachering van werknemers met het oog op het ver-
lenenn van diensten. 
(89)) 568def. Mededeling van de Commissie van 5 december 1989 over haar actie-
programmaa tot uitvoering van het gemeenschapshandvest van sociale grondrechten 
vann de werkenden. 

 (89) 248def. Voorontwerp (door de Commissie ingediend op 30 mei 1989) van een 
gemeenschapshandvestt van sociale grondrechten. 

 (89) 400def. Mededeling van de Commissie van 19 september 1989, Overheidsop-
drachtenn - regionale en sociale aspecten. 
(75)) 653def. Gewijzigd voorstel van de Commissie voor een verordening (EEG) 
vann de raad met betrekking tot het op arbeidsverhoudingen binnen de gemeenschap 
toee te passen conflictenrecht. 

Overige e 
Actieplann van de Raad en de commissie over hoe de bepalingen van het Verdrag 
vann Amsterdam inzake de totstandkoming van een ruimte van vrijheid, veiligheid 
enn rechtvaardigheid het best kunnen worden uitgevoerd, tekst aangenomen door de 
Raadd (Justitie en Binnenlandse Zaken) van 3 december 1998 PB EG 1999 C 19/1. 

 Schriftelijke vraag E-1643 van 29 mei 1998 (Bosch); antwoord namens de Com-
missiee van 13 juli 1998 (Monti) PB EG 1999 C50/63 d3h3.2.2 - 270 

 Resolutie van het Europese Parlement B4-0858/95. 
 Memo van de Commissie 96/32 inzake de richtlijn betreffende de detachering van 

werknemerss met het oog op het verlenen van diensten. 
 Interpretatieve mededeling van de Commissie inzake het vrij verkeer van diensten 

overr de grenzen heen PB EG 1993 C 334/3. 
 Resolutie van het Europese Parlement B 3-0215 en 0283/93 van 11 februari 1993 

overr de ontslagen en de "sociale dumping" in de multinationale ondernemingen. 
PBB EG 1993 C 72/117. 

 Wetgevingsresolutie A3-0022/93 van 10 februari 1993 houdende advies van het 
Europeess parlement inzake het voorstel van de Commissie voor een richtlijn van 
dee Raad betreffende de detachering van werknemers met het oog op het verlenen 
vann diensten met amendementen PB EG 1993 C 72/78. 

 Besluit 92/97/EEG tot vaststelling en toepassing van de algemene voorschriften, de 
algemenee voorwaarden en de procedurevoorschriften voor bemiddeling en arbitrage 
inzakee uit de door de commissie beheerde middelen van het Europees ontwikke-
lingsfondss gefinancierde overeenkomsten voor werken, leveringen en diensten, van 
toepassingg in de associatie tussen de landen en gebieden overzee PB EG 1992 L 
40/1. . 
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Aanbevelingg van de Commissie nr. 85/1 Il/EEG van 15 januari 1985 PB EG 1985 
LL 44/42. 
Resolutiee houdende advies van het Europese Parlement van 18 januari 1973 inzake 
hett voorstel van de Commissie van de Europese gemeenschappen aan de raad voor 
eenn verordening (EEG) van de raad met betrekking tot het op arbeidsverhoudingen 
binnenn de gemeenschap toe te passen conflictenrecht PB EG 1973 C4/14. 
Adviess van het Economisch en Sociaal Commitee van 30 november 1972 inzake 
eenn voorstel voor een verordening (EEG) van de raad met betrekking tot het op 
arbeidsverhoudingenn binnen de gemeenschap toe te passen conflictenrecht PB EG 
19722 C 142/5. 

Voorstell  van de Commissie van 23 maart 1972 voor een verordening (EEG) van 
dee raad met betrekking tot het op arbeidsverhoudingen binnen de gemeenschap toe 
tee passen conflictenrecht PB EG 1972 C 49/26. Toelichting van de commissie, 
opgenomenn in RabelsZ 1973, 589. 

 Advies van het Hof van Justitie EG over de GATS en TRIP accoorden, Advies 
nr.1/944 Jur 1994, 1-5290. 

NEDERLANDSS RECHT 

Wetgeving Wetgeving 
Wett arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid - Uitvoering van de Richtlijn 
96/71/EGG van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 
decemberr 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog 
opp het verrichten van diensten (PbEG 1997, L 18), inwerkingtreding 24 december 
19999 Stb. 1999, 554. 
Arbeidsomstandighedenwett 1998 - Wet van 18 maart 1999, houdende bepalingen 
terr verbetering van de arbeidsomstandigheden Stb. 1999, 184. 
Wett flexibilitei t en zekerheid - Wet van 14 mei 1998, houdende wijziging van het 
Burgerlijkk Wetboek, het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 en van 
enigee andere wetten Stb. 1998, 300. 

 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs van 14 mei 1998 Stb. 1998, 306. 
Wett van 14 februari 1998 tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en 
titell  7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek Stb. 1998, 107. 
Wett van 17 december 1997 houdende regels van internationaal privaatrecht met 
betrekkingg tot corporaties Stb. 1997, 699. 
Wett op de Europese ondernemingsraden - Wet van 23 januari tot uitvoering van 
Richtlijnn nr. 94/45/EG van de Raad van de Europese Unie van 22 september 1994 
inzakee de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in 
ondernemingenn of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en 
raadplegingg van de werknemers Stb. 1997, 32, laatstelijk gewijzigd bij wet van 29 
aprill  1999 Stb. 1999, 235. 

Wett uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte van 1 maart 1996 Stb. 1996, 
134. . 
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Arbeidstijdenwett - Wet van 23 november 1995 houdende bepalingen inzake de 
arbeids-- en rusttijden Stb. 1995, 598, laatstelijk gewijzigd bij wet van 3 april 1999 
Stb.. 1999, 253. 
Algemeenn wet gelijke behandeling - Wet van 2 maart 1994 houdende algemene 
regelss ter bescherming tegen discriminatie op grond van godsdienst, levensover-
tuiging,, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homosexuele 
gerichtheidd of burgerlijke staat Stb. 1994, 230. 
Werkloosheidwett van 6 november 1986 Stb. 1986, 566 diverse malen gewijzigd, 
tekstplaatsingg Stb. 1999, 21. Art. 61, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 1996, 134 en 
Stb.. 1998, 446) en art. 64, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 1997, 96. 
Wett gelijke behandeling van mannen en vrouwen - Wet van 1 maart 1980, 
houdendee aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan de richtlijn van de raad 
vann de Europese gemeenschappen van 9 februari 1976 inzake de gelijke behan-
delingg van mannen en vrouwen, Stb 1980, 86 diverse malen gewijzigd, onder 
anderee bij wet van 6 april 1994 Stb. 1994, 269. 
Wett allocatie arbeidskrachten door intermediairs van 14 mei 1998 Stb. 1998, 306. 
Wett van 14 februari 1998 tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en 
titell  7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek Stb. 1998, 107. 
Vaststellingswett Titel 7.10 BW Stb. 1996, 406. 
Wett terugdringing ziekteverzuim van 22 december 1993 Stb. 1993, 750. 
Wett van 18 maart 1993 houdende enige bepalingen van internationaal privaatrecht 
mett betrekking tot het zeerecht, het binnenvaartrecht en het luchtrecht Stb. 1993, 
1688 gewijzigd bij Stb. 1995, 71. 
Wett arbeid mijnbouw Noordzee - Wet van 2 november 1992 houdende bepalingen 
inzakee arbeid verricht in verband met de mijnbouw op de Noordzee Stb. 1992, 
592. . 
Wett conflictenrecht namen - Wet van 3 juli 1989 tot regeling van het conflicten-
rechtt inzake de geslachtsnaam en de voornaam, mede in verband met de bekrach-
tigingg van de overeenkomst van München van 5 september 1980 inzake het recht 
datt van toepassing is op de geslachtnamen en de voornamen (Trb. 1981, 72) Stb. 
1989,, 288, gewijzigd bij wet van 24 december 1998 Stb. 1999, 2. 
Invoeringswett stelselherziening sociale zekerheid Stb. 1986, 566. 
Arbeidsomstandighedenwett 1980 - Wet van 8 november 1980 houdende bepalin-
genn in het belang van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met 
dee arbeid Stb. 1980, 664. 
Wett van 24 maart 1976 houdende regelen inzake melding van collectief ontslag 
Stb.. 1976, 223, zoals laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 november 1997 Stb. 
1997,, 510. 
Wett op de ondernemingsraden - Wet van 28 januari 1971 houdende nieuwe 
regelenn omtrent de medezeggenschap van de werknemers in de onderneming door 
middell  van ondernemingsraden Stb. 1971, 54 laatstelijk gewijzigd 18 maart 1999 
Stb.. 1999, 184. 
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 Wet op de loonvorming 1970 Stb. 1970, 69, laatstelijk gewijzigd bij wet van 28 
januarii  1999 Stb. 1999, 30. 

 Overgangswet NBW Stb. 1969, 167, laatstelijk gewijzigd 26 maart 1997 Stb. 147 
enn 3 juli 1997 Stb. 287. 
Wett minimumloon en minimumvakantiebijslag van 27 november 1968 Stb. 1968, 
6577 laatstelijk gewijzigd bij wet van 14 november 1996 Stb. 1996, 562. 
Mijnwett continentaal plat Stb. 1965, 428. 
Wett IB 1964 - Wet op de inkomstenbelasting van 16 december 1964 Stb. 1964, 
512,, laatstelijk gewijzigd 16 september 1999 Stb. 1999, 406. 

 Pensioen- en spaarfondsenwet van 15 mei 1962 Stb. 1962, 275 laatstelijk gewijzigd 
bijj  wet van 10 juli 1995 Stb. 1995, 355. 

 Luchtvaartwet - Wet van 15 januari 1958 houdende nieuwe regelen omtrent de 
luchtvaartt Stb. 1958, 47, laatstelijk gewijzigd bij wet van 29 april 1999 Stb. 1999, 
235. . 
Wett van 17 maart 1949 betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioen-
fondss Stb J 121, laatstelijk gewijzigd bij wet van 10 juli 1995 Stb. 1995, 355. 

 BBA - Buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen 1945 Stb. 1945, F 214, diverse 
malenn gewijzigd waaronder bij wet van 14 december 1979 Stb 1979, 693 (intre-
kkingg strafsancties); laatstelijk gewijzigd bij wet van 24 december 1998 Stb. 1998, 
741 1 

 Wetboek van Koophandel 1938 tekstplaatsing Stb. 1989, 349, laatstelijk gewijzigd 
bijj  wet van 28 januari 1999 Stb. 1999, 30. 

 Wet AVV - Wet van 25 mei 1937 op het algemeen verbindend en het onverbin-
dendd verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten Stb. 1937, 
801,, laatstelijk gewijzigd bij wetten van 10 juli 1995 Stb. 1995, 335; 23 november 
19955 Stb. 1995, 598; 14 november 1996 Stb. 1996, 562 en 6 februari 1997 Stb. 
1997,, 63. 

 Wet CAO - Wet van 24 december 1927 op de collectieve arbeidsovereenkomst 
Stb.. 1927, 415, laatstelijk gewijzigd bij wet van 17 april 1997 Stb 1997, 192. 

 Wetboek van Strafvordering 15 januari 1921 Stb. 1921, 14 laatstelijk gewijzigd 19 
aprill  1999 Stb. 194. 

 Schepenwet - Wet van den eersten juli 1909 Stb. 219 houdende bepalingen ter 
voorkomingg van scheepsrampen, tot het instellen van onderzoek omtrent voor-
gekomenn scheepsrampen en omtrent maatregelen van tucht ten opzichte van 
kapiteins,, stuurlieden of machinisten. Tekstplaatsing Stb. 1932, 86, laatstelijke 
gewijzigdd 6 november 1997 Stb. 511 en 558. d4h4.3.2 - 393 

 Mijnwet 1903 - Wet van 27 april 1904 houdende nadere bepalingen betreffende de 
mijnontginningg Stb. 1904, 73, laatstelijk gewijzigd bij wet van 28 januari 1999 Stb. 
1999,, 30. 

OngedateerdeOngedateerde wetgeving 
Grondwet,, tekstplaatsing Stb. 1996, 218, laatstelijk gewijzigd bij wet van 6 oktober 
19999 Stb. 1999, 454. 
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 Wet op de rechterlijke organisatie, tekstplaatsing Stb. 1999, 195. 
 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, laatstelijk gewijzigd bij wet van 1 juli 

19999 Stb. 1999, 285. 
 Burgerlijk wetboek Boek 1: Wet van 28 mei 1969 Stb. 1969, 257 (art. 10-15: Wet 

vann 15 november 1989 Stb. 1989. 541); Boek 7 titel 10: Wet van 6 juni 1996 Stb. 
1996,, 406 gewijzigd bij wet van 14 mei 1998 (Wet flexibiliteit en zekerheid) Stb. 
1998,, 300; Boek 8: Wet van 22 maart 1991 Stb. 1991, 126. 

KaKa tnerstukken 
266 524 wetsvoorstel wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid. 

 23 646 wetsvoorstel arbeidstijdenwet. 
233 095 wetsvoorstel voor de aanvulling van titel 7.1 (koop en ruil) van het nieuwe 
BWW met bepalingen inzake koop van onroerende zaken alsmede vaststelling en in-
voeringg van titel 7.2 (aanneming van werk). 
233 532 nota algemeen verbindend verklaren van CAO's. 

 21 059 voorstel tot goedkeuring van het op 19 juni 1980 te Rome totstandgekomen 
Verdragg inzake het recht dat van toepassing si op verbintenissen uit overeenkomst 
(Trb.. 1980, 156) 

 21 240 nota sociale dimensie Europa 1992. 
199 376 notitie over het grondrecht van vrij arbeidskeuze (art. 19 lid 3 Grondwet). 
166 983 wetsvoorstel invoeringswet boeken 3-6 NBW (tweede gedeelte). 
099 574 wetsvoorstel wet minimumloon. 

Besluiten,Besluiten, staatsblad 
 Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekering 1999 Stb. 

1998,, 746. 
 Arbeidsomstandighedenbesluit - Besluit van 15 januari 1997 houdende regels in het 
belangg van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid 
Stb.. 1997, 60. 

 Besluit van 4 december 1995 houdende nadere regels inzake de arbeids- en rusttij-
denn Stb. 1995, 599. 

 Arbeidsomstandighedenbesluit van 3 augustus 1994 Stb. 1994, 597. 
 Besluit goederenvervoer over de weg van 27 april 1992 Stb. 1992, 197. 
 Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekering 1990 

Stb.. 1989, 402 gewijzigd bij besluit van 27 april 1998 Stb. 307. 
 KB 164 - Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekering 

19899 Stb. 1989, 164 gewijzigd bij besluit van 14 mei 1998 Stb. 309, vervangen 
doorr Besluit 1999. 

 Mijnreglement continentaal plat Stb. 1967, 158. 
 Schepenbesluit 5 augustus 1965 Stb. 1965, 367 laatstelijk gewijzigd 26 september 

19966 Stb. 518. 
 Mijnreglement 1964 Stb. 1964, 538 d4h4.3.2 - 393 
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BesluitenBesluiten en mededelingen, staatscourant 
 Bekendmaking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 

decemberr 1998 betreffende Toetsingskader AVV Stcrt 1998, 240. 
 Beleidsregels werktijdverkorting Stcrt 1998, 75. 
 Notitite herijking beleid werktijdverkorting Stcrt 1998, 75. 
 Wijziging organisatie en mandaatsbesluit SZW in verband met naamswijziging 

Stcrtt 1996, 126. 
 Organisatie- en mandaatsbesluit Arbeidsinspectie 1996 Stcrt 1996, 128. 
 Algemeen organisatie- en mandaatsbesluit SZW Stcrt 1994, 93. 
 Organisatie- en mandaatsbesluit I-SZW Stcrt 1994, 93. 
 Wijziging en intrekking van besluiten in verband met I-SZW Stcrt 1994, 93. 
 Delegatiebesluit BBA 1993 Stcrt 1993, 11. 
 Regeling ex art. 2 lid 3 van de Arbowet van 12 december 1991 Stcrt 1991, 248. 
 Besluit van de Minister van Sociale Zaken van 21 november 1972 nr. 31 553 Stcrt 

1972,, 234. 
 Besluit van de Minister van Sociale Zaken van 10 november 1952 nr. 04 362 Stcrt 

1952,, 220. 
 Beschikking van het Ministerie van Sociale Zaken, afdeeling Arbeid van 19 sep-

temberr 1937 nr. 2657 Stcrt 1937, 176. 

Overige Overige 
 Overeenkomst tussen de Nederlandse en Belgische sociale partners van 29 septem-

berr 1997. 
 Brief van de Bouw- en Houtbond FNV van 30 september 1997. 

Voortgangsrapportagee sociale dimensie Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheidd 10 april 1996 IZ/IS1/96/1029 
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